
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII 

W KLASACH IV-VI 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SOBÓTCE 

 

Celem oceniania jest: 

 informowanie ucznia co zrobił dobrze, co i jak powinien poprawić,  

 motywowanie ucznia do dalszej nauki i wszechstronnego rozwoju jego zainteresowań, 

 pomoc uczniowi w planowaniu swojego rozwoju, 

 dostarczenie informacji uczniom i rodzicom /opiekunom prawnym/ o postępach w 

nauce, spostrzeżonych trudnościach i uzdolnieniach ucznia, 

 doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktycznej nauczyciela. 

 

Szczegółowe wymagania edukacyjne określają to, co uczeń powinien wiedzieć, rozumieć i 

umieć po zakończeniu procesu nauczania na poszczególnych etapach kształcenia. Zawarte są 

one w planach nauczania. 

Na pierwszych zajęciach lekcyjnych uczniowie są zapoznawani z PSO. W formie zapisanej 

plan i program nauczania znajdują się w pokoju nauczycielskim oraz w gabinecie 

wicedyrektora i udostępniane są na miejscu.  

 

Przedmiotem kontroli, oceny i diagnozy osiągnięć edukacyjnych ucznia są: odpowiedzi, 

zadania domowe, sprawdziany, testy, kartkówki, prowadzenie zeszytu, praca na lekcji.  

Sprawdziany i testy diagnostyczne są udostępniane rodzicom podczas konsultacjach u 

nauczyciela przedmiotu w okresie 30 dni po zapoznaniu ucznia z wynikami pracy. Kartkówki 

są oddawane uczniowi, który ma obowiązek zapoznać rodzica z pracą. 

 

Uczeń ma możliwość jednokrotnej poprawy oceny ze sprawdzianu lub kartkówki w ciągu 

dwóch tygodni od oddania pracy. Poprawianie oceny odbywa się po lekcjach lub w czasie 



lekcji w terminie ustalonym przez nauczyciela (nie dłuższym niż dwa tygodnie od otrzymania 

negatywnej oceny). Testy diagnostyczne nie podlegają poprawie. 

Praca ucznia lub jej wynik może być oceniony w formie stopnia szkolnego lub w formie 

opisowej ustnie lub pisemnie.  

Uczeń ma prawo zgłoszenia trzy razy w ciągu semestru braku przygotowania do zajęć, co 

odnotowane zostaje w dzienniku lekcyjnym symbolem „np” w odpowiedniej rubryce. 

Nauczyciel ma możliwość przyznania plusów i minusów za pracę na lekcji oraz w domu.  Za 

trzy plusy wystawia się ocenę bardzo dobrą, za trzy minusy niedostateczną.  

 

Wymagania dla uczniów ze wskazaniami PPP ustala się indywidualnie w zależności od 

wskazówek i zaleceń przekazanych przez poradnie. 

 

Kryteria oceniania z historii 

 

Ocena Opanowane umiejętności  

i aktywność 

Posiadana wiedza 

Celujący Uczeń w pełni opanował 

wymagany materiał 

programowy. Umiejętnie 

łączy wiedzę  historyczną z 

zagadnieniami poznanymi na 

innych przedmiotach. Umie 

łączyć dzieje swojego 

regionu z dziejami Polski. 

Potrafi udowadniać swoje 

zdanie, rzeczowo 

argumentując. Jest bardzo 

aktywny i samodzielny. 

Rozwiązuje dodatkowe 

zadania o dużym stopniu 

Posiada szeroką wiedzę z 

dziejów Polski i swojego 

regionu. Potrafi ją 

wykorzystać w sytuacjach 

problemowych. 



trudności, bierze udział w 

konkursach i odnosi sukcesy. 

Bardzo dobry Uczeń sprawnie korzysta ze 

źródeł podanych przez 

nauczyciela. Samodzielnie 

rozwiązuje zadania typowe 

oraz dodatkowe o nieco 

większej skali trudności. Jest 

aktywny, rozwiązuje 

dodatkowe zadania, 

poprawnie rozumuje w 

kategoriach przyczynowo-

skutkowych. 

Opanował bardzo dobrze 

materiał przewidziany 

programem. Potrafi go 

zastosować w odpowiedniej  

sytuacji, także na innych 

przedmiotach. 

Dobry Uczeń potrafi korzystać z 

podanych na lekcji źródeł, 

samodzielnie rozwiązuje 

typowe zadania. 

Samodzielnie wskazuje 

przyczyny i skutki wydarzeń. 

Jest aktywny w czasie lekcji. 

Opanował materiał 

programowy w stopniu 

zadowalającym, zna 

najważniejsze wydarzenia i 

postaci z dziejów Polski i 

swojego regionu. 

Dostateczny Uczeń potrafi pod 

kierunkiem nauczyciela 

skorzystać z podstawowych 

źródeł informacji, wykonać 

proste zadania, wykazać się 

zadowalającą wiedzą na 

lekcji. 

Opanował podstawowe 

elementy wiadomości 

programowych pozwalające 

na zrozumienie 

najważniejszych zagadnień. 

Zna niektóre wydarzenia i 

postaci z dziejów regionu.  

Dopuszczający Uczeń przy pomocy 

nauczyciela potrafi wykonać 

proste polecenia wymagające 

zastosowania podstawowych 

umiejętności. 

 

Jego wiedzę charakteryzują 

znaczne braki, które jednak 

można wyrównać w dłuższym 

okresie czasu. 



 

 

Niedostateczny  Uczeń, nawet przy pomocy 

nauczyciela, nie potrafi 

wykonać prostych poleceń 

wymagających zastosowania 

podstawowych umiejętności. 

Braki w wiedzy są tak duże, 

że uniemożliwiają wykonanie 

nawet najprostszych zadań. 

 

Ważenie ocen 

Ze względu na zróżnicowanie stopnia trudności wykonywanych zadań stosuje się ocenę 

ważoną. Istnieje możliwość zmiany wagi za poszczególne zadania według uznania 

nauczyciela. Średnia ważonych ocen stanowi podstawę do  wystawienia oceny semestralnej i 

końcoworocznej. 

 

 

Typ pracy Waga 

Pisemna praca na lekcji 2 

Wypowiedź ustna 1 

Kartkówka 3 

Test  4 

Sprawdzian 4 

Zeszyt 2 

Praca domowa 2 

 

Przy wystawianiu ocen semestralnych i końcoworocznych uwzględnia się poniższe średnie: 

1-1,69         niedostateczny                      3,70-4,69   dobry 

1,70-2,69   dopuszczający                       4,70-5,69   bardzo dobry      

2,70-3,69   dostateczny                           5,70-6,0     celujący 
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